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There are no translations available
Ebben a cikkben elsÅ‘ fahajÃ³m, az amerikai Independence szkÃºner Ã©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l olvashattok. A makett az Artesania Latin
kitjÃ©bÅ‘l kÃ©szÃ¼l, 1:35 mÃ©retarÃ¡nyban. Olyan cikket prÃ³bÃ¡lok lÃ©trehozni, amelyben arra koncentrÃ¡lok, hogyan lehet
egyszerÅ± mÃ³dszerekkel Ã©s eszkÃ¶zÃ¶kkel fa hajÃ³makettet Ã©pÃ-teni, mert Ãºgy gondolom, nem Ã©n vagyok az egyetlen,
akinek nincs lehetÅ‘sÃ©ge mÅ±hely fenntartÃ¡sÃ¡ra, s esetleg csak nÃ©hÃ¡ny nÃ©gyzetmÃ©ter vagy egy asztal Ã¡ll rendelkezÃ
egy kicsi lakÃ¡sban, viszont a makettezÃ©s irÃ¡nti vÃ¡gya olthatatlan. RemÃ©lem, hogy az Ã©pÃ-tÃ©s folyamatÃ¡nak szÃ¶vege
kÃ©pes nyomon kÃ¶vetÃ©se, s a tapasztalataim megosztÃ¡sa hasznosnak bizonyul, elsÅ‘sorban mindazok szÃ¡mÃ¡ra, akiket
eddig kÃ¶rnyezetÃ¼k szÅ±kÃ¶ssÃ©ge tartott vissza attÃ³l, hogy fa hajÃ³makett Ã©pÃ-tÃ©sÃ©be fogjanak.

ElÅ‘zmÃ©nyek

BÃ¡r kiskoromban is prÃ³bÃ¡lkoztam mÅ±anyag modellekkel, valahogy sohasem tartott sokÃ¡ig egy-egy konkrÃ©t tÃ©ma irÃ¡nt
valÃ³ Ã©rdeklÅ‘dÃ©sem. A mÅ±anyaggal valÃ³ bÃ¡nÃ¡st valamilyen szinten megtanultam, vagy inkÃ¡bb megszoktam, ezÃ©rt is,
amikor nÃ©hÃ¡ny Ã©ve a vitorlÃ¡s hajÃ³k elkezdtek Ã©rdekelni, mÅ±anyag hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©be fogtam. NÃ©hÃ¡ny modell
kiprÃ³bÃ¡lÃ¡sa utÃ¡n (Alexander von Humbolt [Revell], Santa Maria [Revell], Le Glorieux [Heller]) azonban levontam a
tanulsÃ¡gokat, melyek kÃ¶zÃ¼l a legfontosabb, hogy a mÅ±anyag vitorlÃ¡shajÃ³ modell nem Ã©ri el a megfelelÅ‘ esztÃ©tikai
szintet, s ennek legfÅ‘bb oka, hogy a fa termÃ©szetesen esztÃ©tikus, mÃ¡srÃ©szt pedig - nÃ©mi Ã¶nkritikÃ¡val Ã©lve - nem tud
festeni. Eleinte fÃ©ltem a fÃ¡tÃ³l Ã©s a fÃ©mtÅ‘l, de vÃ©gÃ¼l legyÅ‘zve fÃ©lelmeimet, idÃ©n tavasszal elhatÃ¡roztam, belevÃ¡g
fahajÃ³m Ã©pÃ-tÃ©sÃ©be. ElsÅ‘ nekifutÃ¡sra mindenkÃ©ppen egy nevesebb gyÃ¡rtÃ³ egyszerÅ±bb kitjÃ©nek megÃ©pÃ-tÃ©sÃ
cÃ©lul. Ennek fÅ‘ oka, mint ahogy mondtam, hogy jelenleg nincs lehetÅ‘sÃ©gem mÅ±hely kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ra, s a kitek csaknem
kÃ©szre gyÃ¡rtott elemeinek megmunkÃ¡lÃ¡sa nem igÃ©nyel drÃ¡ga gÃ©peket (tehÃ¡t egyszerre nagy beruhÃ¡zÃ¡st), csupÃ¡n
egyszerÅ±bb kÃ©ziszerszÃ¡mokat Ã©s nÃ©mi Ã¶tletessÃ©get. Emellett kitbÅ‘l egyszerÅ±bben lehet dolgozni, ami szintÃ©n sze
lehet, ha az ember elsÅ‘ hajÃ³ja megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©n fÃ¡radozik, Ã©s gyakorlatlan keze alÃ³l nem egy nagy csalÃ³dÃ¡st akar
viszontlÃ¡tni sok munka utÃ¡n.
Ã‰pÃ-tÃ©s: 1. rÃ©szÂ

A vÃ¡lasztÃ¡s tehÃ¡t az Independece-re esett. Viszonylag egyszerÅ± szkÃºner, s 25.000 Ft-Ã©rt egy mÃ©retes Ã©s sÃºlyos dob
nyomnak a vÃ¡sÃ¡rlÃ³ kezÃ©be. A dobozt kibontva megnyugtatÃ³ kÃ©p tÃ¡rult a szemem elÃ©. NagyjÃ¡bÃ³l minden rendben,
semmi sem sÃ©rÃ¼lt, nem tÃ¶rt el, kÃ©sÅ‘bb az is kiderÃ¼lt, hogy az alakÃ-tandÃ³ faanyagokbÃ³l (pl. palÃ¡nkok) is adtak
rendesen. Van sok kÃ¶tÃ©l, sok szÃ©p rÃ©z alkatrÃ©sz, teljesen kÃ©szre varrt vitorlÃ¡k, aminek igen megÃ¶rÃ¼ltem, valamint
kÃ©pes Ã©s szÃ¶veges alkatrÃ©szjegyzÃ©k Ã©s Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si ÃºtmutatÃ³k, illetve tÃ¶bb oldalas kÃ¶tÃ©lzetterv. Az eleme
tÃ¶bbsÃ©ge a kipattintÃ³s megoldÃ¡s, tehÃ¡t lÃ©zerrel vÃ¡gtÃ¡k ki falapokra kis csapokat hagyva. Egyetlen hiÃ¡nyossÃ¡g volt,
hogy az egyik Ã¡gyÃº hiÃ¡nyzott. Felmentem az Artesania Latina weboldalÃ¡ra, ahol volt lehetÅ‘sÃ©g pÃ³tlÃ¡st kÃ©rni,
spanyolul... Ã•rtam is nekik e-mailen angolul, hogy sajnos nem tudok spanyolul, s lÃ¡ss csodÃ¡t, egy hÃ³nap mÃºlva kis
csomagot talÃ¡ltam a postalÃ¡dÃ¡mban, amiben duplÃ¡n pÃ³toltÃ¡k a hiÃ¡nyt.

Az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡st szokÃ¡sos mÃ³don a bordalemezek Ã©s a gerinclemez Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡val kezdtem. A kÃ¶tÅ‘anyag Pal
Fa Express. Sajnos az elemek anyaga kritikÃ¡n aluli rÃ©tegelt lemez, Ã-gy a gerinclemezt hiÃ¡ba gÅ‘zÃ¶ltem, prÃ©seltem,
remÃ©nytelenÃ¼l gÃ¶rbe maradt, rÃ¡adÃ¡sul itt-ott a rÃ©tegek elvÃ¡ltak egymÃ¡stÃ³l, ezÃ©rt a gÅ‘zÃ¶lÃ©st senkinek sem ajÃ¡n
rÃ©tegelt lemezen. Sebaj, beragasztottam a keresztmetszeteket, ezutÃ¡n elkÃ©szÃ-tettem a fedÃ©lzet padlÃ³jÃ¡t Ã©s a fedÃ©l
nyÃ-lÃ¡sokat, ami szintÃ©n rÃ©tegelt lemez alapra kerÃ¼lt. Ezeket a helyÃ¼kre raktam, s ez kissÃ© egyenesÃ-tett a
gerinclemezen. Emellett a gerinclemeznÃ©l lemÃ©rtem a tÃ¡volsÃ¡gokat az egyes szelvÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt, majd 4mm-es balsafa
rÃºdbÃ³l ezeknek megfelelÅ‘ hosszÃºsÃ¡gÃº pÃ¡rokat vÃ¡gtam, amiket a bordalemezek kÃ¶zÃ© ragasztottam a gerinclemeztÅ‘l
elÃ©g tÃ¡vol mindkÃ©t oldalon, mintegy kiÃ©kelve Å‘ket. Ezzel kiegyenesedett a teljes gerinclemez. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n rÃ¡spollya
alakÃ-tottam a hajÃ³ kÃ©t vÃ©ge felÃ© lÃ©vÅ‘ bordÃ¡k szÃ©lÃ©t a palÃ¡nkozÃ¡shoz.

A palÃ¡nkozÃ¡s kettÅ‘s, ami azÃ©rt is jÃ³l jÃ¶tt, mert elÅ‘re nem tudhattam, Ã©letem elsÅ‘ palÃ¡nksora hogyan sikerÃ¼l. ElsÅ‘
hajÃ³kÃ©szÃ-tÅ‘knek mindenkÃ©ppen ilyen modellt ajÃ¡nlok! ElsÅ‘ lÃ©pÃ©s az oldalfalak felrakÃ¡sa volt. A hajÃ³test szÃ©psÃ©
(valamint egyben legnagyobb nehÃ©zsÃ©ge is), hogy az elejÃ©n az oldalfal Ã©s az alatta lÃ©vÅ‘ nÃ©hÃ¡ny palÃ¡nksor is
negyedkÃ¶rÃ-vben hajlanak a gerinchez. Az oldalfal rÃ©tegelt lemez volt, ennek a hajlÃ-tÃ¡sÃ¡t Ãºgy vÃ©geztem, hogy a
beÃ¡ztatott lemezt egy befÅ‘ttesÃ¼veg oldalÃ¡ra feszÃ-tettem a megfelelÅ‘ Ã-vben Ã©s rÃ¡kÃ¶tÃ¶ztem. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n
nagyjÃ¡bÃ³l felvette az Ã-vet, ezutÃ¡n palÃ¡nkoztam a belsÅ‘ oldalÃ¡t, majd a helyÃ©re raktam ragasztÃ¡ssal Ã©s szegelÃ©ssel.
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hajÃ³ belsÅ‘ palÃ¡nksora 1.5 mm vastag puha ramin, ami nedvesen kÃ¶nnyen alakÃ-thatÃ³ akÃ¡r kÃ©zzel is. A palÃ¡nkokat
tehÃ¡t nÃ©mi Ã¡ztatÃ¡s Ã©s kÃ©zi hajlÃ-tÃ¡s utÃ¡n nedvesen raktam fel, a hajÃ³ orra felÅ‘l a tat felÃ© haladva, s a bordalemeze
ragasztÃ³ mellett szeggel is rÃ¶gzÃ-tettem Å‘ket, akÃ¡rcsak az oldalfalat. A miniatÅ±r szegeket egyÃ©bkÃ©nt a kit nagy
szÃ¡mban tartalmazza is. TermÃ©szetesen a palÃ¡nkokat egymÃ¡shoz is ragasztani kell hosszanti irÃ¡nyban. KÃ¶vetve az
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si ÃºtmutatÃ³t, az elsÅ‘ pÃ¡r palÃ¡nkot a fedÃ©lzet Ã©s a gerinc kÃ¶zÃ¶tt kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l fÃ©lÃºtra raktam fel te
hosszban, Ã-gy a bordalemezek kÃ¶zÃ© korÃ¡bban rakott tÃ¡vtartÃ³kat ki lehetett venni. EzutÃ¡n mindkÃ©t oldalon
szimmetrikusan, az oldalfaltÃ³l lefelÃ© Ã©s a gerinctÅ‘l fÃ¶lfelÃ© raktam fel a palÃ¡nkokat. TermÃ©szetesen a kÃ¶zÃ©pre felrak
palÃ¡nkhoz kÃ¶zeledve alulrÃ³l Ã©s felÃ¼lrÅ‘l is a palÃ¡nkokat megfelelÅ‘kÃ©ppen keskenyÃ-teni kellett a kÃ©t vÃ©gÃ¼kÃ¶n.
oldalak elkÃ©szÃ¼lte utÃ¡n a hajÃ³ hÃ¡tuljÃ¡n kellett mÃ©g egy keveset palÃ¡nkozni. Mindezek utÃ¡n megvÃ¡rtam a teljes
szÃ¡radÃ¡st. TermÃ©szetesen a dolog nem sikerÃ¼lt valami tÃ¶kÃ©letesre, sok helyen pontatlan a palÃ¡nkozÃ¡s Ã©s nem
illeszkednek jÃ³l az Ã-vek, de Ã©ppen ezÃ©rt jÃ³, hogy lesz mÃ¡sodik sor. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n levagdostam a palÃ¡nkok kiÃ¡llÃ³
vÃ©geit s eltÃ¡volÃ-tottam az Ã¶sszes szeget. EzutÃ¡n beraktam a tÃ¶bb darabbÃ³l Ã¡llÃ³ gerincet a helyÃ©re, majd hozzÃ¡
csiszoltam a testet. A rÃ©seket Ã©s az egyenetlensÃ©geket stukkÃ³gipsszel gletteltem majd simÃ¡ra csiszoltam a testet.

Az Ã©pÃ-tkezÃ©s ezen a ponton idÅ‘hiÃ¡ny miatt fÃ©l Ã©vre abbamaradt, viszont Ã-gy lÃ¡thatÃ³vÃ¡ vÃ¡lt, hogy a tÃ¶kÃ©letesen
kiszÃ¡radt Ã©s megkÃ¶tÃ¶tt elsÅ‘ palÃ¡nksor rettentÅ‘ kemÃ©ny alapot ad a makettnek. Ennek talÃ¡n az is az oka, hogy a nedve
fa beszÃ-vta a ragasztÃ³ egy rÃ©szÃ©t. Sajnos az oldalfal elÃ¶l a negyedkÃ¶rÃ-vre hajlÃ-tÃ¡st mÃ©gsem bÃ-rta olyan jÃ³l,
Ãºgyhogy az orrnÃ¡l, a gerinc kÃ¶zelÃ©ben 1-2 mm-re levÃ¡lt a helyÃ©rÅ‘l. Sebaj, elÅ‘fÃºrtam lyukakat Ã©s ragasztÃ³val tÃ¶ltÃ¶
fÃ¶l Å‘ket, majd facsavarral visszahÃºzattam az oldalfalakat a helyÃ©re. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n mini kÃ¶szÃ¶rÅ±vel kissÃ©
kÃ¶szÃ¶rÃ¼ltem a facsavarok fejÃ©t, hogy ne Ã¡lljanak ki az oldalfalak sÃ-kjÃ¡bÃ³l. VÃ©gÃ¼l Ãºgysem fog lÃ¡tszani, de nem
lenne jÃ³, ha egy Ã©v mÃºlva a kÃ©sz makett ugrana szÃ©t. Itt javasolnÃ¡m mindenkinek, hogy egyrÃ©szt soha ne rakjon fel
szÃ¡razon feszÃ¼lÅ‘ elemeket, az ilyeneket nedvesen hajlÃ-tsa, mÃ¡srÃ©szt ha kÃ©sz a palÃ¡nksor, feltÃ©tlenÃ¼l vÃ¡rja meg a
teljes szÃ¡radÃ¡st, kÃ¼lÃ¶nben kellemetlen meglepetÃ©sek Ã©rhetik kÃ©sÅ‘bb.

Na, most jÃ¶het a mÃ¡sodik sor palÃ¡nk! Itt mÃ¡r az esztÃ©tika is szÃ¡mÃ-t, Ã-gy minden palÃ¡nk alakjÃ¡t Ã©s felhe-lyezÃ©sÃ©
kell gondolni egyrÃ©szt, hogy az Ã-vek, mÃ¡srÃ©szt. hogy a palÃ¡nkok futÃ¡sa a test vÃ©geinÃ©l rendben legyen. Mivel
tÃ¶bbrÃ©tegÅ± palÃ¡nkozÃ¡srÃ³l van szÃ³, az elsÅ‘ rÃ©tegen az ember â€œmegtanulhatjaâ€•, hogyan nÃ©z ki a hajÃ³, tehÃ¡t j
van, hogy a mÃ¡sodik sor szÃ©pre sikerÃ¼ljÃ¶n. SzerencsÃ©re a 0.6 mm vastag palÃ¡nk jÃ³l hajlÃ-thatÃ³ kÃ©zzel szÃ¡razon is
amint Ã¡titta a ragasztÃ³t, Ã©lÃ©re merÅ‘legesen is hajlandÃ³ kissÃ© meghajlani tÃ¶rÃ©s nÃ©lkÃ¼l. A tapasztalatom az, hogy a
mahagÃ³ni inkÃ¡bb tÃ¶rik, a ramin meg inkÃ¡bb hajlik. A palÃ¡nkozÃ¡st felÃ¼lrÅ‘l lefelÃ© vÃ©geztem, az elsÅ‘ pÃ¡r vilÃ¡gos szÃ
palÃ¡nk a mellvÃ©d tetejÃ©rÅ‘l indul, e fÃ¶lÃ© kerÃ¼lt mÃ©g egy rÃ¶videbb hÃ¡tra, ahol magasabb a hajÃ³ oldalfala. Az
alapkoncepciÃ³ az, hogy kb. 20 befÅ‘ttesgumit rÃ¡hÃºztam a testre, majd ezek alÃ¡ az utolsÃ³nak felrakott palÃ¡nkra
befÅ±zÃ¶m a kÃ¶vetkezÅ‘t, a testen beragasztÃ³zom a helyÃ©t majd rÃ¡csÃºsztatom. A befÅ‘ttes gumik kivÃ¡lÃ³an tartjÃ¡k a
vÃ©kony palÃ¡nkokat, illetve a Palma Fa Express gyorsan megkÃ¶t annyira, hogy mÃ¡r nem csÃºszik el a felhelyezett darab,
Ã-gy nincs szÃ¼ksÃ©g Ãºjfent mindenfÃ©le technikÃ¡kkal kilyuggatni a testet, valamint gyakorlatilag folyamatosan Ã©s gyorsan
vÃ©gezhetÅ‘ a palÃ¡nkozÃ¡s (de azÃ©rt nem kell kapkodni!). TermÃ©szetesen itt nagy figyelmet kell fordÃ-tani a palÃ¡nkok
megfelelÅ‘ Ã©s szimmetrikus vÃ©konyÃ-tÃ¡sÃ¡ra, illetve toldÃ¡sÃ¡ra a vÃ©geknÃ©l. ElsÅ‘ makettem lÃ©vÃ©n mÃ©g egyszerÅ±
igyekezek esztÃ©tikusan vÃ©gezni a palÃ¡nkozÃ¡st, a korhÅ± Ã©s valÃ³sÃ¡gnak jobban megfelelÅ‘ bonyolultabb technikÃ¡kat
egyelÅ‘re inkÃ¡bb gyakorlottabb kezekre bÃ-zom.

A hajÃ³rÃ³l elÅ‘szÃ¶r most kÃ©szÃ¼ltek kÃ©pek, de Ã-gÃ©rem, kÃ©sÅ‘bb szorgalmasabb leszek.

A teljes hajÃ³test a mÃ¡sodik palÃ¡nksort szorÃ-tÃ³ befÅ‘ttes gumikkal dekorÃ¡lva.Â

Ugyanez oldalrÃ³l, lÃ¡tszik, hogy 4 vilÃ¡gos palÃ¡nksor van felÃ¼l, aztÃ¡n az alatt mÃ¡r mind mahagÃ³ni szÃ-nÅ± lesz.

Az orr rÃ©sz trÃ¼kkÃ¶s gumifelfogatÃ¡sai.Â
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Ugyanez kÃ¶zelebbrÅ‘l.

A hajÃ³ tatja a kormÃ¡nylapÃ¡t nyÃ-lÃ¡sÃ¡val. A fartÃ¼kÃ¶r egy darabban kerÃ¼l fÃ¶l kÃ©sÅ‘bb.Â

Itt lÃ¡tszanak a szegek helyei a palÃ¡nkokon a bordalemezeknÃ©l (a kÃ©p bal oldalÃ¡n a sÃ¡rga gumi mentÃ©n), illetve lÃ¡tszik,
hogy melyik palÃ¡nk volt az elsÅ‘, amit felraktam. NagyjÃ¡bÃ³l kÃ¶zÃ©pen fut Ã©s lÃ¡thatÃ³ hogy a felette lÃ©vÅ‘ palÃ¡nkok
belefutnak, mielÅ‘tt elÃ©rnÃ©k a hajÃ³ orrÃ¡t.Â

Â RemÃ©lem egyenes lett.

Â

Az elÅ‘zÅ‘ekben lÃ¡tott mÃ³don tovÃ¡bb folytattam a palÃ¡nkozÃ¡st. Szerettem volna, ha a palÃ¡nkok mind felÃ¼l, a
dÃ¶rzsgerendÃ¡knÃ¡l, mind alul, a gerincnÃ©l szÃ©pen lettek volna fÃ¶lrakva, ezÃ©rt a palÃ¡nkozÃ¡st alulrÃ³l is elkezdtem.
TermÃ©szetesen a palÃ¡nkokat sohasem feszgettem, mindig pontosan illeszkednek a testre. Ezt a gumigyÅ±rÅ±k alatt
nagyon egyszerÅ±en lehet szÃ¡razon ellenÅ‘rizni, Ã-gy kevesebb a hibalehetÅ‘sÃ©g. Ahol kell, szÅ±kÃ-ti az ember a
palÃ¡nkokat, ahol kell toldalÃ©kolja, de feszgetni, nyomorgatni nem szabad! Ezt a folyamatot mutatja a kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©psor (a
kÃ©peken nÃ©ha fejjel lefelÃ© van a hajÃ³test, de ettÅ‘l mÃ©g az alja az alja, tehÃ¡t Ã-gy fogom Ã-rni...):

Itt mÃ©g csak fÃ¶lÃ¼lrÅ‘l haladtam lefelÃ©, lÃ¡tszik, hogy kezdÅ‘ lÃ©vÃ©n hogyan vÃ©konyÃ-tottam a palÃ¡nkokat elÃ¶l (csÃºn

Â

Â Itt mÃ¡r a gerinc felÅ‘l is kÃ¶zeledÃ¼nk, viszont felÃ¼lre mÃ¡r nem kerÃ¼l fel Ãºj palÃ¡nk, az lesz az utolsÃ³, ami a testen lÃ©
piros vonal kÃ¶rnyÃ©kÃ©n elÃ©ri a kormÃ¡nylapÃ¡t nyÃ-lÃ¡sÃ¡t. A gumik lekerÃ¼ltek, mert a gerinc miatt nem fogtÃ¡k az alsÃ³
palÃ¡nkokat, viszont itt alig van hajlÃ-tÃ¡s bennÃ¼k Ã©s tekintve, hogy 0.6mm vastag a palÃ¡nkanyag, a Palma Fa Expressszel dolgozva elÃ©g volt 5 percre megfogni kÃ©zzel...Â
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Itt meg egy trÃ¼kk. Az a palÃ¡nk, ami Ã¶sszekapcsolja a felsÅ‘ Ã©s az alsÃ³ palÃ¡nkozÃ¡st Ã-gy illeszkedett a testre hÃ¡tul.

Â

A palÃ¡nkozÃ¡s befejezÃ©se elÅ‘tt tehÃ¡t Ã-gy nÃ©zett ki a modell. LÃ¡thatÃ³, hogy mÃ¡r csak egy kis toldÃ¡s kell hÃ¡tra (elÅ‘zÅ
nagyÃ-tott kÃ©p), illetve nÃ©hÃ¡ny, a testen nem teljes hosszÃ¡ban vÃ©gigfutÃ³, erÅ‘sen keskenyÃ-tett palÃ¡nk kell. Ezeket
precÃ-zen mÃ©retre kell szabni, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen az utolsÃ³t, hogy pontosan illeszkedjenek. Ezt az alulrÃ³l Ã©s felÃ¼lrÅ‘l
egyszerre palÃ¡nkozÃ¡st nem Ã¡lmodtam, hanem az eredeti palÃ¡nkozÃ¡son tollal Ã©s filccel kiemeltem pÃ¡r "szemvezetÅ‘"
palÃ¡nkot (szaggatott tollcsÃ-k Ã©s piros filccsÃ-k a fenti kÃ©peken), Ã©s ezekbÅ‘l jÃ³l lehetett lÃ¡tni, hogyan Ã¶blÃ¶sÃ¶dik a ha
Ã©s hogyan fekszenek majd fel a vÃ©gleges, kÃ¼lsÅ‘ rÃ©teg palÃ¡nkjai. Ã•gy a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ mÃ³don a kÃ©t sort Ã¶sszek
palÃ¡nk is kellemesen a helyÃ©re kerÃ¼lt.

Â

Â

A palÃ¡nkozÃ¡s elkÃ©szÃ¼lte nagyszerÅ±, de persze vannak problÃ©mÃ¡k. A kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©pek jÃ³l illusztrÃ¡ljÃ¡k a rossz
vÃ©konyÃ-tÃ¡s adta hibÃ¡kat, a keletkezett rÃ©seket, illetve, hogy a mahagÃ³ni porÃ³zus jellege miatt mennyi ragasztÃ³
kerÃ¼lt Ã¡t a kezemre! (Ã©s persze a testre...).

A nagyÃ-tott kÃ©pen lÃ¡tszanak a rÃ©sek, ragasztÃ³ tÃºlfolyÃ¡sok, stb. Ez van, ha gumiszalaggal Ã©s kÃ©zzel dolgozik az emb
meg ha a mahagÃ³nin Ã¡tjÃ¶n a ragasztÃ³. Szerintem nem kellemes lÃ¡tvÃ¡ny.Â

Â Itt mÃ¡r kicsit jobb, bÃ¡r ez a kÃ©p igazÃ¡bÃ³l a toldalÃ©kolÃ¡st mutatja, meg hogy hogyan kellett szabni a palÃ¡kok elejÃ©t, h
felvegyÃ©k a gerinc Ã-vÃ©t. AzÃ©rt itt is vannak hibÃ¡k.
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Â

A palÃ¡nkozÃ¡s befejezÃ©se utÃ¡n jÃ¶tt a test elsÅ‘ csiszolÃ¡sa. Ehhez P220-as papÃ-rt hasznÃ¡ltam. Ezzel elÃ©g sokÃ¡ kell
dÃ¶rzsÃ¶lgetni a testet, de kiprÃ³bÃ¡ltam egy P150-est is, az meg megennÃ© a 0.6mm-t nagyon gyorsan, Ã©s egyÃ©bkÃ©nt is
csak az illeszkedÃ©si hibÃ¡kat akartam eltÃ¼ntetni. A rÃ©sek persze magmaradtak, de arra is van megoldÃ¡s. De ne
szaladjunk ennyire elÅ‘re. A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a dÃ¶rzsfÃ¡k felrakÃ¡sa volt. Mint lÃ¡thatÃ³, az orr rÃ©sz erÅ‘sen hajlik, ezÃ©
mindenkÃ©ppen szÃ¼ksÃ©g volt a dÃ¶rzsfÃ¡k elÅ‘re hajlÃ-tÃ¡sÃ¡ra. LemÃ©rtem a szÃ¼ksÃ©ges sugarat Ã©s a kÃ¶vetkezÅ‘ "
szÃ¼letett:

Szerintem vicces. A hajÃ³ gÃ¶rbÃ¼lete elÃ¶l teljesen megfelelt egy szabvÃ¡nyos CD v. DVD tartÃ³ hengerÃ©nek. KÃ©t
biztostÅ± van beleszÃºrva az oldalÃ¡ba (valamilyen okbÃ³l kifolyÃ³lag itthon eszmÃ©letlen mennyisÃ¡gÅ± ilyenÃ¼nk van, nem
mintha kÃ©ne...). A dÃ¶rzsfÃ¡kat kigÅ‘zÅ‘ltem, mondhatni "no perc" alatt Ã©s ezutÃ¡n Ãºgy hajlottak, hogy csomÃ³t is lehetett
volna kÃ¶tni rÃ¡juk. Ã•llÃ-tÃ³lag valami afrikai diÃ³bÃ³l vannak. Eddig jÃ³nak bizonyult. A szÃ¡rÃ-tÃ¡st melegen vÃ©geztem
hajszÃ¡rÃ-tÃ³val (ezÃºton szeretnÃ©m hajÃ³mester-t megkÃ¶vetni, a palÃ¡nkoknÃ¡l nem, de itt mÃ¡r szÃ¼ksÃ©g volt a meleg
hajlÃ-tÃ¡s-meleg szÃ¡rÃ-tÃ¡s technikÃ¡ra). PÃ¡r perc alatt kÃ©sz, aztÃ¡n megnÃ©ztem, mit fÅ‘ztem. A formÃ¡bÃ³l eltÃ¡volÃ-tva e
alatt sem rÃºgta magÃ¡t vissza az anyag, Ãºgyhogy felraktam. A felrakÃ¡st megint csak gumigyÅ±rÅ±kkel vÃ©geztem, de most
eleve alakra volt hajlÃ-tva a fa, tehÃ¡t elÅ‘szÃ¶r kÃ©zzel helyre tettem, majd Ã³vatosan rÃ¡hÃºzgÃ¡ltam kb. egy teljes csomat
befÅ‘zÅ‘gumit a testre. VÃ©gezetÃ¼l kis farigcsÃ¡lÃ¡s utÃ¡n felkerÃ¼ltek hÃ¡tra a dÃ¶rzsfÃ¡kat Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ elemek is. Nem
szÃ©pek, de sebaj, az alsÃ³ dÃ¶rzsfa Ã©s ezek az elemek feketÃ©re lesznek festve.

Â

No, a neheze megvan alapon kÃ¶vetkezett a ragasztÃ¡s nyomainak eltÃ¡volÃ-tÃ¡sa, egy mÃ¡sodik finom csiszolÃ¡s (ez is
P220-as, illetve P320-as papÃ-rral), majd pÃ³rustÃ¶mÃ-tÃ©s a kereskedelemben bÃ¡rhol kaphatÃ³ olcsÃ³ folyÃ©kony fÃ¡val.
MahagÃ³ni szÃ-nÅ± kellett, kÃ¶nnyÅ± felvinni, pl. gumikesztyÅ±ben "belemasszÃ-roztam" a rÃ©sekbe (szabad kÃ©zzel nem
ajÃ¡nlatos fogdosni), 30-60 perc alatt szÃ¡rad, aztÃ¡n csiszolhatÃ³, ragaszthatÃ³, lakkozhatÃ³. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n Ãºjfent
csiszoltam. Jelenleg itt jÃ¡rok:

Â Ez lenne az ez elem, ami a kÃ©t dÃ¶rzsfÃ¡t Ã¶sszekÃ¶ti hÃ¡tul. Sajna eredetileg nem illettek a helyÃ¼kre, Ãºgyhogy itt-ott
erÅ‘sebb rÃ¡beszÃ©lÃ©s kellett elsÅ‘sorban szike formÃ¡jÃ¡ban.

Â CsiszolÃ¡s Ã©s tÃ¶mÃ-tÃ¡s utÃ¡n mÃ©g PhotoShop nÃ©lkÃ¼l is mÃ¡s a kÃ©p :-).

Â
A hajÃ³cska oldalrÃ³l. Gyakorlatilag eltÅ±ntek az illesztÃ©si hibÃ¡k.

Â
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Itt lÃ¡thatÃ³, hogy az alsÃ³ dÃ¶rzsfa pont ott csatlakozik be a gerinchez, ahol a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nksoron a legtÃ¶bb hibÃ¡t
vÃ©tettem a sok fogyasztÃ¡s miatt, de mindezeket jÃ³tÃ©konyan takarja. Erre is szÃ¡mÃ-tottam.

Â

HÃ¡t ez lenne a (majdnem) teljes kÃ©p. Persze a lakkozÃ¡s elÅ‘tt mÃ©g felkerÃ¼l pÃ¡r elem Ã©s Ãºjabb csiszolÃ¡s kÃ¶vetkezi,
most mÃ¡r a pÃ³rustÃ¶mÃ-tÅ‘ anyag eltÃ¡volÃ-tÃ¡sa cÃ©ljÃ¡bÃ³l, hiszen nÃ©ha oda is ment, ahova nem kell...

Â

Ebben a rÃ©szben bemutatom a galion, a korlÃ¡tok Ã©s a tat kÃ©szÃ¼lÃ©sÃ©t.

A galion

A galion meglehetÅ‘sen egyszerÅ±, felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez 6 db elemet kapunk a dobozban, oldalankÃ©nt 3-at, ezek a kÃ©peken
lÃ¡thatÃ³ vÃ-zszintes elemek. Nem mondhatni, hogy egyszerÅ± a dolog, mert az elemek persze lÃ©zervÃ¡gottak, Ã-gy csak
kÃ©t dimenziÃ³ban van alakjuk, a harmadikban hasÃ¡b az egÃ©sz, szÃ³val csiszolni kell. Sajnos az Ã©pÃ-tÃ©s kapÃ¡sbÃ³l Ãºgy
kezdÅ‘dÃ¶tt, hogy az elemek sehogy se akartak a rajzokon, kÃ©pes ÃºtmutatÃ³ban lÃ¡thatÃ³ helyÃ¼kre illeszkedni.
MegnÃ©ztem az interneten is pÃ¡r oldalt, ahol ezt a hajÃ³t kÃ©szÃ-tettÃ©k Ã©s megnyugodtam, nekik sem ment... A fÅ‘ szempo
a kÃ¶vetkezÅ‘ volt: a fÅ‘Ã¡rboctÃ¶rzs kÃ¶tÃ©lbandÃ¡zsÃ¡nak akadÃ¡lymentes elhelyezkedÃ©sÃ©t biztosÃ-tani kell. AlapvetÅ‘en
gondolkodtam, hogy a bandÃ¡zsnak vÃ¡gott nyÃ-lÃ¡s futÃ¡sÃ¡val pÃ¡rhuzamosan kerÃ¼lnek fÃ¶l a szerkezeti elemek. Ez az
alsÃ³ kettÅ‘nÃ©l, melyek teljesen a testhez csatlakoznak, simÃ¡n ment. SzerencsÃ©re a kettÅ‘ kÃ¶zÃ¼l a felsÅ‘ (azaz vÃ©gÃ¼l
kÃ¶zÃ©psÅ‘) pont a felsÅ‘ dÃ¶rzsgerenda alatt csatlakozik a testhez, pont annyi hely volt, hogy ez lÃ©trejÃ¶hessen (megj. A
leÃ-rÃ¡s szerint vagy a gerenda van sokkal feljebb, vagy a gerinc van mÃ¡shol, mert nekik nem itt csatlakozik az elem.).
JÃ¶het a felsÅ‘ szerkezei elemek berakÃ¡sa. Ez volt a mÃ¡sik problÃ©ma. Ha pÃ¡rhuzamosan fut az alsÃ³kkal, ahogy a leÃ-rÃ¡s
szÃ³lt, nem Ã©ri el a gerincet!!! Magyarul kisebbeket adtak a kelletÃ©nÃ©l. MÃ¡sik rÃ©szrÅ‘l Ã©n beprÃ³bÃ¡ltam azt az esetet is
oldalrÃ³l bÅ±n rondÃ¡n nÃ©z ki, egyÃ¡ltalÃ¡n nem kÃ¶veti a hajÃ³ alakjÃ¡t. Ahogy majd lÃ¡tni is lehet, felÃ¼l tehÃ¡t a vÃ-zszintes
vonalat vÃ¡lasztottam, alul pedig meghagytam a bandÃ¡zs nyÃ-lÃ¡sÃ¡val pÃ¡rhuzamos futÃ¡st. Mit ne mondjak, ezzel a
hÃºzÃ¡ssal jÃ³l kitoltam magammal a fÃ¼ggÅ‘leges elemek tekintetÃ©ben! JÃ³l megnÃ©ztem, hÃ¡t ide MINDEN lÃ©tezÅ‘ irÃ¡ny
hajlÃ³-csavarodÃ³-tekeredÅ‘ fÃ¼ggÃ¶leges lÃ©cek kellettek volna. Ami a kÃ©pen lÃ¡tszik, annyi jÃ¶tt Ã¶ssze, nem kevÃ©s idÅ‘
alatt, mivel a legkisebb fÃ¼ggÅ‘leges elem (elÅ‘l) teljese nagysÃ¡ga (a felsÅ‘ vÃ-zszintes elembe csatlakozÃ³ rÃ©szÃ©vel
egyÃ¼tt) nincs 1cm, Ã©s Ã-gy kellett konkrÃ©tan 3D-ben hajtogatni. NÃ©zzÃ¼k meg most rÃ©szletesebben is.

Â
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TalÃ¡n lÃ¡thatÃ³, hogy a fÃ¼ggÅ‘leges elemei a galionnak erÅ‘sen hajlanak, rendesen 3D-ben Ã¡llnak. Az alakÃ-tÃ¡suk azÃ©rt
volt szÃ¼ksÃ©ges, mert megvÃ¡ltoztattam a galion szerkezetÃ©t. Ha a felsÅ‘ szerkezeti elemek az alsÃ³kkal pÃ¡rhuzamosan
futnÃ¡nak, erre valÃ³szÃ-nÅ±leg nem lenne szÃ¼ksÃ©g. Â

Â Ide csak annyit, hogy a horgonykÃ¶tÃ©l nyÃ-lÃ¡sÃ¡t Ãºgy kÃ©szÃ-tettem, hogy mini fÃºrÃ³val lyukat fÃºrtam, azt mini marÃ³va
szÃ©lesÃ-tettem, hogy nagy fÃºrÃ³val ne bÃ¡ntsam a testet. A bele valÃ³ fÃ©m alkatrÃ©sz a kit rÃ©sze, csak Ã©ppen kÃ©tszer
hosszabb, mint a hajÃ³ falÃ¡nak vastagsÃ¡ga, Ãºgyhogy mini kÃ¶szÃ¶rÅ±vel szÃ©pen ledarÃ¡ltam a kÃ-vÃ¡nt mÃ©retre.Â

Â OldalrÃ³l. LÃ¡thatÃ³, hogy az elsÅ‘ kÃ©t keresztelenek Ãºgy kell elhelyezkednie, hogy kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k majd a kÃ¶tÃ©lbandÃ¡zs
szabadon elfÃ©rjen. A hÃ¡tsÃ³ keresztelem elhelyezÃ©se megint nem kÃ¶nnyÅ±, neki is kissÃ© lefelÃ©-elÅ‘re kell hajolnia, hog
alul a helyÃ©re fÃ©rjen.

Â Ugyanez a mÃ¡sik oldalon.

Â HÃ¡t, a horgonykÃ¶tÃ©l nyÃ-lÃ¡sai nem Ã©ppen ugyanolyan magasra kerÃ¼ltek, van 0.5-1mm hiba, de belefÃ©r. A galion
gyakorlatilag kÃ©sz. Ã•gy szerintem normÃ¡lisabban nÃ©z ki, mintha az Ã©gbe futna a felsÅ‘ rÃ©sze.

Â Ugyanez alulrÃ³l. LÃ¡thatÃ³, sokat kell mÃ©g majd javÃ-tani, csiszolni Ã©s tÃ¶mÃ-teni.

Â FelkerÃ¼ltek egyÃ©b szerkezeti elemek. 2.5cm hosszÃº, 1x3mm-es lÃ©cek, ezeket nedvesÃ-tÃ©s utÃ¡n kÃ©zzel a kÃ-vÃ¡nt
lehetett hajlÃ-tani, nem vot szÃ¼ksÃ©g mÃ¡s trÃ¼kkre, Ã©s gyorsabban ragadnak a helyÃ¼kre a Palma Fa Express-tÅ‘l,
minthogy visszarÃºgnÃ¡k magukat. JÃ³tÃ¡kony hatÃ¡suk, hogy sok hibÃ¡t eltakarnak a galionelemek Ã©s a test
csatlakozÃ¡sÃ¡nÃ¡l. emellett jÃ³l vezetik a szemet a galion kÃ¶rÃ¼l. Szerintem ha Ã-gy nem is helyes, de mindenkÃ©ppen jÃ³l
nÃ©z ki.

Â

KorlÃ¡tok
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A fÃ¼ggÅ‘leges elemeket Ãºgy raktam be, hogy elÅ‘szÃ¶r hozzÃ¡mÃ©rtem a 2x2mm-es lÃ©cet a falhoz, csÃ-pÅ‘fogÃ³val
lecsÃ-ptem kissÃ© fentebb, ragasztottam, majd szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n mini kÃ¶szÃ¶rÅ±vel pillanatok alatt az Ã¶sszes oszlopot az
oldal magassÃ¡gÃ¡ig kÃ¶szÃ¶rÃ¼ltem.

Itt hajlanak az imert mÃ³don (fÅ‘zÃ©s Ã©s hajszÃ¡rÃ-tÃ³s szÃ¡rÃ-tÃ¡s) a korlÃ¡tok. SikerÃ¼lt megcsinÃ¡lni Å‘ket, malacom volt...

A sablon kÃ¶zelebbrÅ‘l. Az alakot egybÅ‘l a hajÃ³rÃ³l vettem le, fehÃ©r lapra grafittal Ã¡tmÃ¡soltam a gÃ¶rbÃ¼letet.Â

Â KorlÃ¡tok a helyÃ¼kÃ¶n. A problÃ©ma, hogy az elÅ‘re gyÃ¡rtott elemek (az orr korlÃ¡tja, a tattÃ¼kÃ¶r belsÅ‘ rÃ©szÃ©n futÃ³
Ã©s a kÃ©p kÃ¶zepÃ©n a kis fÃ¼ggÅ‘leges hajlÃ-tÃ¡s a hajÃ³oldal emelkedÃ©sÃ©nÃ©l) mÃ¡s szÃ-nÅ±ek, mint az elvileg ugya
anyagÃº tÃ¶bbi rÃ©sz, amit meg kellett csinÃ¡lni. Majd valami lesz... KÃ¶zben bekerÃ¼lt nÃ©hÃ¡ny kÃ¼szÃ¶b is a fedÃ©lzet
osztÃ¡saihoz maradÃ©k palÃ¡nkbÃ³l, az eredeti megoldÃ¡s nem tetszett.

Â

A tat

JÃ¶het a feketeleves. A kithez adott tattÃ¼kÃ¶r enyhÃ©ny szÃ³lva ronda. Nem mÃ¡s, mint egy egybeÃ¶ntÃ¶tt, rettentÅ‘en
kemÃ©ny cink lap, rÃ©zzel futtatva. Persze vastag is. Ezt kellene meghajlÃ-tani, Ã©s felragasztani egy rÃ©tegelt lemezre, amit
elÅ‘zÅ‘leg felszegelÃ¼nk a farra. FelejtÅ‘s. Flamenco-nak elkÃ¼ldtem a rÃ©z tettÃ¼kÃ¶r kÃ©pÃ©t, ide inkÃ¡bb fel sem teszem.
MegegyeztÃ¼nk, kidobtam. ElÅ‘tte azonban lemÃ¡soltam. Most meglÃ¡tjuk, mit sikerÃ¼l csinÃ¡ln helyette.

Ez a lemÃ¡solt rajz. Ez tehÃ¡t egy az egyben ki volt Ã¶ntve egy rettentÅ‘ kemÃ©ny kb. 3mm vastag Ã¶tvÃ¶zetbÅ‘l, rÃ©zzel
futtatva. MÃ©g ha festem is, akkor se jÃ³... Semmi mÃ¡s nem lesz festve.Â

Â Itt a rÃ©tegelt lemez, ami a tulajdonkÃ©ppeni tattÃ¼kÃ¶t lesz. RÃ¡mÃ¡soltam a rajzbÃ³l z ablakokat, a helyÃ¼ket kivÃ¡gtam. A
keretet 2x2mm-es diÃ³bÃ³l csinÃ¡ltam, maradÃ©kanyagbÃ³l. Amit itt lÃ¡thattok, az a hÃ¡tulja. NÃ©mely rÃ©sze lÃ¡tszani fog a
hajÃ³ belsejÃ©bÅ‘l felrakÃ¡s utÃ¡n, de inkÃ¡bb az egÃ©szet lapalÃ¡nkoztam. Az Ã¼veg az ablakban a kit Ã¡tlÃ¡tszÃ³ mÅ±anyag
dobozÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt, a rÃ¡cs meg azt imitÃ¡lja, hogy az Ã¼veg nem egy darab, hanem kis darabokbÃ³l Ã³lomszalagokkal
van Ã¶sszerakva, mÃ¡skÃ¼lÃ¶nben azonnal kitÃ¶rt volna a fellÃ©pÅ‘ feszÃ¼ltsÃ©gek miatt. A rÃ¡csot a kitbÅ‘l szereztem, egy
mÃ¡sik alkatrÃ©sz lesz belÅ‘le (hÃ¡lÃ³), de ennyi nem fog hiÃ¡nyozni. Alkoholos filccel festettem feketÃ©re.

Â HoppÃ¡. ez fog lÃ¡tszani. Illetve, mivel a hajÃ³ belsejÃ©ben rÃ¶gtÃ¶n szerkezeti elemek vannak az ablak mÃ¶gÃ¶tt, ezÃ©rt m
a rÃ¡cs mÃ¶gÃ© a mÃ¡sik oldalra felkerÃ¼lt egy rÃ©teg alufÃ³lia. KissÃ© visszatÃ¼krÃ¶z, mint az Ã¼veg, de legalÃ¡bb nem
tÃ¼nteti el a mÃ©lysÃ©get teljesen, mintha csak sima kÃ©k, fehÃ©r v. fekete lapot tettem volna az "Ã¼veg" mÃ¶gÃ©.
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Felraktam a tÃ¼krÃ¶t. Gyakorlott hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘k mÃ¡r biztos rÃ¶gtÃ¶nÃ-tÃ©lÅ‘ bÃ-rÃ³sÃ¡ggal akasztatnÃ¡nak fel, de a csavar b
marad. Mert Ã-gy a tattÃ¶k9r a helyÃ©n marad. Ragasztva persze van. Ugyanilyen megoldÃ¡s van a hajÃ³ oldalÃ¡val is elÃ¶l,
amirÅ‘l Ã-rtam korÃ¡bban is. A csaavar fejÃ©t le fogom kÃ¶szÃ¶rÃ¼ln, hogy sÃ-kba kerÃ¼ljÃ¶n, szegeket kihÃºzom Ã©s
palÃ¡nkozom a tattÃ¼krÃ¶t.

Â

VÃ©gezetÃ¼l mutatnÃ©k egy kÃ©pet a teljes hajÃ³rÃ³l is.

Â

Â

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©szben jÃ¶nnek a fedÃ©lzeti aprÃ³sÃ¡gok Ã©s / vagy a test kÃ¼lsÅ‘ befejezÃ©se. Emellett gondolkodok azon
Ã-rok egy cikket, hogy kÃ©ne fÃ©nykÃ©pezni a kÃ©szÃ¼lÅ‘ hajÃ³kat, hogy mÃ¡snak is Ã©rtÃ©kelhetÅ‘ Ã©lmÃ©nyt nyÃºjtsunk.
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